
 מסירותן נפש
 ־ מסע בזמן

 המאמר מחחיל בבחינה פילוסופית של מושג ההקרבה. לאחר מכן הכותב - מתון
 הקרבה ומםירוח נפש - נוסע בזמן ונפגש עם שניים מחשובי המקריבים בכל הזמנים,
 ישו ואברהם, או אז המאמר מקבל תפניח דרמחיח, והכוחב מספר דברים שעד כה לא

 היו ידועים, ולא ניתן למוצאם לא בספר בראשית ולא בברית החדשה.

 יוסף אלוס

 להפך - העונג כולו שלי היה,״ ענה.
 ״ואם היית מוותר על דבר מה גדול יותר, למשל לו היית אומר
 לי: ׳קת לך את מכוניתי ותסל סדר השתרכות באוטובוסים, וקת
 לך את מעוני היתידי אשר אהבתי ותסל סדר שכירות', האם

 ןתהא זו הקרבה?״
 ״תהא זו טיפשות.״

 ״אז אינני מבין. מתוך ההנתה שהם יקרים לך ביותר - גם
 מכוניתך נם ביתך - הרי שזו הקרבה, כך יוצא מהגדרתך.״

 ״לא. זו מתנה. ואם היית חבר כנסת או שר בממשלה - היה
 !זה שותד הנקרא: שלמון עם ציפייה לתמורה (דבר הנוגד את
 רעיון ההקרבה). המרתק בין הקרבה לבין ויתור, עזרה או מתנר
 אינו נמדד בשווי או בתמורה, ולעתים אין לה כלל אומדן, בפרט

 כשמדובר בהקרבת תיי אדם.״
 ״אז במה?״ שאלתי בתהייה, ״וכלום לא תיתכן הקרבה מתוך
 'ציפייה לתמורה? אפילו במשחק השח מטרת ההקרבה היא קבלת
 תמורה בעתיד, תמורה שתייבת להיות גדולה מאשר הוקרב

 אחרת היא הייתה לשווא. האם לא כך הדבר?״
 ״אחד הדברים החסרים כאן הוא הממד האידאולוגי ומסירות

 הנפש, ואולי אף םיכוגה,״ השיב.
 ״ומה באשר לספורטאי צמרת, הגננים מן השורה הראשונה
 מדענים ועוד רבים אתרים, אשר ויתרו על רבות מהנאות ההווה

 והקריבו למען מטרה בעתיד (שייתכן שלא תושג כלל ויתברר
 שהכול היה לשווא)? ומי שמתוך אידאולוגיה ומסירות נפש עתר
 לזולת, מקדיש לכך את מיטב זמנו ותורם מכספו המועט, איגו
 מקמן מפת האוכל שנותרה, ואף שאין הוא מסכן את עצמו כל
 עיקר - האין זו הקרבה? האם כך תאמר?״ הוספתי והטרדתי.
 ״נראה לי שבעוד שבראשונים הפעולה היא לטובת האדם
 עצמו, למען יקבל בעתיד תמורה לתשקעתו(והאם לקרוא לכן
 הקרבה או ויתור? גם לי הדבר אינו כה ברור. אולי ההבדל הוא

 אצל שכני הפילוסוף
 ״בוקר טוב,״ הקדמתי, ומיד שאלתיו האם ייאות להקריב לי

 מזמנו ולסייע לי בכתיבת המאמר.
 ״ואם אשב עמך שעה קלה ואייעץ לך מעט, כלום הקרבתי

 דבר?״ שאל.
 ״הקדשת לי מזמנך, חמן הוא כסף.״

 ״זמנו של הפילוסוף אינו נמדד בממון. תיינו הם תיי הגות
 ועיון, לא מרדף אתר ההון.״

 ״אז כיצד תכנה זאת?״
 ״עזרה, סיוע, או שיחת,״ ענה, ובדיוק אשתו נכנסה ושאלה

 האם להגיש לנו מום שוקולד.
 ״כן!״ ענינו שניט כאתד.

 ״אך גותר רק גביע אחד,״ הוסיפה.
 שכני לא היסס, ובהכירו אותי כחובב מוס מושבע, ענה מיד

 שהמום יוגש לי.
 ״גם זמן וגם מעדנים, האין זו הקרבה?״ שאלתי בסיפוק.

 ״על השוקולד ויתרתי. גם ויתור איגו בהכרח הקרבה.״
 ״נניח לסיוע ולעזרה, אך מה בין ויתור לבין הקרבה?״ הוספתי

 ושאלתי.

 ״בהקרבה, האדם פועל מתוך מסירות הנפש, מכוח האמונה
 שהדבר שהוא מקריב - שיכול להיות דבר יקר לו ביותר, אפילו

 חייו שלו - מוקרב למען משהו שמצדיק את ההקרבה.״
 ״כלומר הקרבה תהיה תמיד למען משהו?״

 ״כן, ובדרך כלל יהיה זה למען אחד משניים: למען רעיון או
 למען אחרים, ובכל אחד היא יכולה להתפרס על פני קשת של

 עניינים, ומאפייניה יכולים להיות רבים ומגוונים.״
 ״אם כך, על המוס ויתרת למעני, האחר, מדוע אין זו הקרבה?"
 ״טוב, זהו בסך הכול מוס, זו דוגמה לוויתור פעוט שאין ם
 סיכון. לא נפגעתי מכך ולא נגרע ממני דבר בעל משמעות, ואף
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rz 
r n הם פניםיים, עולים מנפש האדם. גורמיהם יכולים להיות פנימיים 

 לאדם, כמו המצפון האישי, האידאולוגיה או האמונה, או
 חיצוניים, כגון לחן חברתי או שותפות מדל. נהוג לתתום את
 הסיבות להתנהנותו בין שני קצוות, האנואיזם מחד
 והאלטרואיזם מאידך. מקובל לראות בכינוי אגואיסס כינוי גנא

 לאדם האוהב רק את עצמו, דואנ לצרכיו בלבד ואינו מתתשב
 בזולת. האלטרואיסט לעומתו פועל מתוך עזרה לזולת, וכדרן
 תיים, ועושה זאת תוך הקרבת האינטרסים שלז למען האחרים.!
 רובינו נמצאים בעמדת ביניים. נוכל לכנותה אי־אגואיזם: מרבית
 הזמן אנו דואנים לעצמנו, אך משתדלים לעשות זאת כך שלא
 נפנע בזולת. לעתים אנו מוותרים, פה ושם עוזרים לאחר בלא
 ציפייה לתמורה כלשהי וקורה גם שאנו עושים זאת מתוך ידיעה
 שהדבר כרוך באובדן כלשהו לגו, אשר יכול להיות פעוט או רב.
 ככל שהקורבן הנדרש מצדנו גדול יותר, וככל שהסיכון העצמי
 ומסירות הנפש רבים יותר, כך נוכל לתתום זאת בתחום ההקרבה,
 בסקאלה שבין הוויתור להקרבה. ואולי הייתי שים את מעש

 החסד באמצע הסקאלה.״

 קראוונ• ו, עקרת יצחק 1603 , אופיצ׳, פירנצה

 סמנטי ותו לא), הרי שבמקרה האחרון ניתן לומר שהוא אכן
 מקריב מעצמו למען הזולת (או שמא מעשה של תםד הייתי
 קורא לכך), אך עדיין נקודת הגבול עמומה. ויתור הוא הסתלקות
 מרצון מקניין או מזכות השייכים לאדם, או מניעים לו, וכמו
 בהקרבה - לא תמיד הדבר נעשה בעד תמורה. כך למשל,

 כשאברהם אומר ללוט ׳אם השמאל ואימנה, ואם הימין
 ואשמאילה׳ - הרי זהו ויתור(גם אם מלכתתילה הדבר שעליו
 ויתר לא היה שלו, אלא יש כאן ויתור על זכות הבתירה), בעוד
 שבבואו לעקוד את בגו - זוהי הקרבה. מגותך יהיה לומר שהוא
 ויתר על יצתק. על כל פנים, נראה לי שאגו מתתילים להתפלסף
 ועלולים להיגרר אל תוך מעגל בו ההתפלספות, ולא הנושא,:
 הופכת לעיקר. מוטב שתניח לי להסביר לך מספר דברים העולים

 בדעתי. זמני מתתיל להיות קצר.״

 ״מסכים,״ עניתי, ואלה היו דבריו:
 ״ראשית, קודם שנבחן את הסיבות האפשריות להקרבה, בין
 למען רעיון ובין למען הזולת, הבה ונשאל מהם הסיבות והכוחות
 המניעים את האדם במעשיו ככלל, ובהקרבה בפרט. כוחות אלו



 שבאומן לבה ומסירותה למען הצלת צרפת הפכה לסמל. אמיל
 זולא, שמאמרו ׳אני מאשים׳, בעניין משפס דרייפוס ביקר קשות
 את מערכת המשפט ואת הצבא הצרפתי, בעקבות זאת נידון
 למאסר ולקנס, וכך הוא נכנס לפנחאון של לוחמי צדק וחופש
 בכל הזמנים, שלחמו למען האמת ונגד עוולות בעלי הכוח
 והשליטים, ואף סיכנו עצמם, תוך הקרבה עצמית, על אף

 שהאמת הזאת אינה משרתת אותם אישית.״
 ״אכן אנשים גדולים הם אלו המקריבימ עצמם מתוך מסירות

 הנפש בעבור רעיון שהם מאמינים בו בכל םאודם.״
 ״האמנם?״

 ״ודאי,״ עניתי. ״הנה, יכול אני להוסיף לרשימה זו לא רק
 מתוך ההיסטוריה של עמים אחרים, אלא גם משלנו, את אלו
 ׳שמסרו עצמם על קידוש השם, או חירפו נפשם על הגנת המולדת

 ״יפה!״ עניתי בהתלהבוח.
 ״בזכותך.״
 ״בזכותי?״

 ״כן. לא הייתי כלל חושב על הבתנה זו אלמלא השאלות
 שהעלית.״

 ״כלומר הבתנה זו היא לא העמדה המקובלת?"
 ״לא, זהו דבר מה שעלה כרגע במותי. ייתכן שיש הגדרות
 והבחנות אחרות, אולי טובות ומעמיקות יותר. אני, על כל פגים

 אינני מכירן.״
 ״המשך אפוא,״ ביקשתי.

 ״קיימת מידה של אי בהירות בהבחנה בין מעשה שנעשה
 מתוך אגואיזם לבין כזה הנעשה מתוך אלטרואיזם. כך למשל

 נניח שאדם פועל למען הזולת, אך כל אימת שהוא פועל כך הוא
 אלו שכיחידים נוחרו אנונימיים, אך כקיבון שוכנים עמוק בלב

 האומה.״
 ״ומה תאמר על שאהיד המקריב ומפוצץ עצמו יחד עם זקנים

 נשים וטף?״
 ״על זאת לא חשבתי. זוהי הקרבה הנעשית מתוך שפלוח
 הנפש של העושה, ויותר מכך של שולחיו,״ עניתי, ״ואנא ממך,״
 הוספתי, ״אל נא תאמר שבחשיבה הפוסט מודרניסטית האמת
 היא יחסית, כל אמת היא לגיטימית ומוסריות ההקרבה תלויה
 בעיני המחבונן. הקרבה כזו היא שפלה בכל קנה מידה!״ פסקתי,
 לאחר שתיקה קצרה אמר: ״אולי תחת ניתוח פילוסופי,
 שלעתים יכול להרתיק את הקוראים, כתוב להם מעט על סיפורי

 הקרבה של אנשים.״
 ״מסכים,״ עניתי, ״במי נתחיל?״

 ״במעלה הרחוב נמצאת כנסייה, גש לכומר והוא כבר ידע מה
 לומר.״

 ״דרשה?״
 ״גש! ואתר כך, ממול, עומדת לה ישיבה, לך ושחע גם אח

 דבר הרב.״
 ניגשתי לכוחר שהתגלה כאדם חביב, ביקשתיו לסייע לי, וזה

 היה מוצא פיו:

 אצל הכומר והרב
 ״השטן ומקצת מן המלאכים, במורדם באל וברצותמ להידמות
 אליו, חטאו בחטא הגאווה. עונשם היה הרחקה מן האל ומחסדו
 ריחוק זה הוא הוא הגיהינום. הנה, אדם וחווה, באוכלח םפר

 עץ הדעת וברצותם להיות כאלוהים, יודעי טוב ורע, חטאו באותו
 החטא, חטא הגאווה, זה המכונה בפינו ׳החטא הקדמון'. תאוות
 ההבל להיות כאלוהים, יודעי טוב ורע המיטה אסון עליהם וע7
 המין האנושי כולו: האדם גורש מגן העדן, האדמה נהפכה לעוינת,
 נפגעו ההרמוניות ששררו בעולם כולו, בין האדם לעולם ובעולמו

 עושה זאת משיקולי כדאיות ואינטרס, אולי מתוך ציפייה לקבל
 טובה כלשהי בטווח הרחוק. האם נכנה אותו אגואיסט או
 אלטרואיסט? יש כאלו המקצינים זאת ורואים בכל מעשה
 אלטרואיסטי מעשה הנובע בסופו של דבר מתוך אגואיזם: ד
 בכך שהעוזר לזולת שואב מכך סיפוק, והרי להם המניע, שהוא

 אנוכי. אין עשייה שלא על מנת לקבל פרם.״
 אכן עמדה קיצונית, תהיתי ביני לבין עצמי. כמו כן נוצר בי
 הרושם שאנו מדשדשים ומתרתקים מהנושא עצמו, שהוא

 הקרבה. רק מתוך נימוס שתקתי ולא קטעתי את שטף דבר
 (דבר שהוא די נדיר אצלי). לפתע חשתי בזיק בעיניו, והוא

 המשיך נלהב:
 ״שוב אני חב לך תודה, שכן עולה בדעתי רעיון נוסף, ואם
 קודם הרעיונות עלו בי מתוך שאלותיך, הפעם הוא עולה ב

 מתוך שתיקתך.״
 המשכתי לשתוק, הפעם מתוך סקרנות ותמיהה. וכך המשיך

 שכני(שאט אט נעשה ידידי):
 ״אם המעשה נועד לשרת בסופו של דבר את עושו, לא היית
 מכנה זאת הקרבה ואף לא מעשה אלטרואיסטי גרדא. נוכל לכנות
 זאת סוג רך של אגואיזם. וכך, בכל מצב בו על האדם להכריע
 בין טובתו האישית לבין טובת החלת, הרי אם הוא הכריע למען

 האתר, אזי יש בכך מן הוויתור או אף ההקרבה.״
 ״נשמע םצוין, אם כי דעתי עדיין לא נחה, שכן אינני בטוח
 שאגי יכול לסמן בבהירות את הגבול שביניהם,״ עניתי, מתון

 ציפייה להברקה גוםפת מצדו.
 "עד עתה דנו בהקרבה למען הזולת. סוג אחר של הקרבה
 הוא למען רעיון, ואני מקווה שכאן הגבולות יהיו חדים יותר,״
 וכך המשיך: ״לאורך ההיסטוריה ידועים לנו מקרים רבים ש7
 הקרבה מתוך מסירות נפש לחען רעיון: גלילאו שלחם למען
 האמת המדעית שלו, כנגד דעת הכנסייה, דבר שבזמנו, תקופת
 משפטי האינקוויזיציה, לא היה עניין של מה בכך. ז׳אן דארק1
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 אחרים. והנה ראינו כי כולם, פרט לקורבנות הגורל, הם קורבנות
 סכלות האדם. עוד דיברנו כהנה וכהנה ונם על הא ועל דא, אנ

 שואל והוא עונה ולא חשתי כיצד יום שלם עבר. עם ערב שבתי
 אל בית הפילוסוף ומצאתיו ממתין לי, עדיין יושב בכורסתו.
 סיפרתי לו את אשר אמרו לי הכומר והרב, והוא השיב
 שמלכתחילה ידע כי אלו יהיו דבריהם, ולכן שלתני אליהם. לפתע

 הוא עצר ונראה כחוכך בדעתו.
 ״לא שוב,״ מלמלתי חלושות, ספק ביני לבין עצמי ספק אלין
 (שכן בפעם הקודמת שראיתיו כך, בדעתו תוכך, הוא שלתנ

 למסע בזמן).
 ״ממה אתה ירא?״ שאל.

 ״מהמסע בזמן. האין ברצונך שוב לשלחני לשם?״
 ״וכלום אירע לך במסעך הקודם דבר? הלא רק בזכותו חכמת

 ויכולת לכתוב מאמר.״
 ״שם,״ אמרתי, ״היה זה בחברת פילוסופים, אנשים מסבירי
 פנים אשר תמיד ענו לפנייתי, וכל אימת שנפלה בידיהם

 הפנימי של האדם עצמו. האדם נידון לתיי תטא,
 אומללות ומוות, ולמאבק גצחי בין גופו לבין
 נפשו. וכך, כל בן אנוש, נולד כשהוא כבר נושא

 בקרבו את התטא הקדמון.״
 ״אבל על פי התורה, אלוהים רחום ותנון

 ומוחל עוונות,״ הקשיתי.
 ״אכן, אבל מאתר שהמין האנושי כולו כבר
 היה מצוי כזרע בחלציו של האדם הראשון, הרי
 חטא זה מן ההכרח שיךבק בכל יוצאי חלציו,

 וכך נמר דינו של כל אדם לגיהינום.״
 ״מייאש,״ אמרתי באכזבה.

 ״אכן, אבל מרוב תסדו ומאהבתו הנדולה של
 האל את בני האדם, הוא רצהכי אלו המאמימם
 בו וההולכים בדרכיו יוכו לחיי עולם ולא יאבדו

 באש הגיהינום.״
 ״אז הוא ביטל את רוע הגזרה?״

 ״הוא אכן רצה לבטל. אך כדי לחלן את המין
 האנושי מטופרי השטן, היה הכרחי להקריב
 כקורבן - אדם טהור וחף מכל פשע. אך מהיכן
 יימצא אדם כזה אם כבר מהיוולדו אין אדם הנקי
 מחטא? וכך, מאחר שרק האלוהים עצמו נקי
 מכל רבב, הרי שרק הוא יוכל לנלם את זה
 !האדם. לכן הוא עצמו, או יותר נכון הפרסונה
 השנייה מתוך השילוש, התגלם בבשר וירד
 לעולם כאחד האדם, כדי ליטול על עצמו את
 תפקיד הקורבן הנקי מכל תטא ומכל אשם שמת
 מות ייסורים על לא עוול בכפו, ועוד מידי האדם.

 כך, למן הטבלתו, היו כל תייו עלי אדמות של ישוע תיי התמסרות
 והקרבה עצמית. הקרבתו כיפרה על התטא הקדמון(וזאת אני
 יודע בביטחון), ובזכות מות כפרה זה כל המאמינימ בו נגאלו,!
 נגאלים, ועוד ייגאלו מהחטא שדבק במין האנושי כולו. הוא את
I עוונותינו נשא, ושבה התקווה לעולם, ותהי תשועה לאדם.״ 

 הואיל ולא אביתי להיכנס לפולמוס תאולוני, שסופו מי ישורנו,
 ויען כי דונל אני בפיוס ולא בסגירת תשבונות בין הדתות, הודיתי
 לו מקרב לב ומיהרתי אל הרב. מקוצר המקום אפסח על דבריו,
 ולא כי בטלים היו - נהפוך הוא - אלא משום שלשם כך אני
 זקוק למאמר נוסף (אך עוד אעשה שימוש בכל אשר למדתי
 מפיו ואצטט מדבריו, עת אשוחח עם ישו, אליו אגיע מיד).
 אומר רק כי מקצת מדבריו היו על מושג הקורבן, סיבותיו וטעמיו,
 עוד דיבר הוא על הקרבת המאמין למען אלוהיו, על מסירות
 הגפש ביהדות ובכלל, על ייהרג ובל יעבור ועל בל ייהרג ויעבור,
 ואף על חיי השעה: קורבנות השלום וקורבנות המלחמה, תאונות
 הדרכים וטיפשותם של מנהיגים, קורבנות עצמם וקורבנות



 ;אמר, אשר שלטונך המית בנו בהנאה ובלא משפט,״ זאת הוא
 אמר, ובכעס לא מוסתר.

 ״ביהודים תולים הנויים את האשם. הרנו את האלוהים, כך
 אומרים הם, ומאז לא תדל הנקם. בשל כך טבתו הם רבים מבנ

 העם, ועד היום האנטישמיות טרם חלפה מן העולם.״
 ״כלום אמרת את האלוהים התו? והאמנם הפכו את העם

 היהודי לקורבן בניני, ובהם נקמו?״
 ״אכן,״ עניתי.

 ״ספר לי על גורלו זה של העם היהודי, אחא. ברצוני לשמוע
 מעט מאשר אירע ועל שום מה לא באה הסליחה.״ זאת ביקש
 הוא לדעת, כשידיו רועדות כידי חולה קדחת, וכל חזותו(אף

 לאחר מותו) אומרת בעתה, זעזוע ופחד.
 ״בזמנך, ונם קודם, כבר היו מקרים של מסירות נפש והקרבה

 וזאת לנוכח כפייה לעבודה זרה, ודי אם נזכיר את חנה ושבעת
 בניה: הקריבו חייהם - סירבו לאכול חזיר ולהשתחוות לצלם.
 ואלעזר בן יאיר, שהוא ומייליו במצדה היו נצורים, אך סירבו
 להיכנע לרומאים, והעדיפו את מות נשיהם בטרם נטמאו, מות
 ילדיהם בטרם טעם העבדות טעמו, ומותם שלהם בטרמ יעונו

 וייצלבו.״
 ״את סיפור חנה אני זוכר. משחר ילדותי תונכתי על סיפור

 הקרבתה. אך חיהו אלעזר בן יאיר?״
 ״דורות יחחנכו על קרב גבורה זה אשר הפך לסמל של גבורה
 וחירוף נפש, הדבר היה שלוש שנים לאתר שבית המקדש נשרף
 ויתד עמו יהודים רבים שהעדיפו למסור נפשם ולמות בי

 להבותיו, מליפול בידי האויב האכזר.״
 ״בית המקדש? להישרף?״ שאל הוא, כולו נרעש.

 ״אכן, ומאז ועד קום המדינה, כמעט אלפיים שנה, בגלות
 העם היה, סבל מביזוי, התעללות, רצח, והרע מכול - השואה.׳׳

 ״ולא נלחם הוא? האם הגיש את הלחי השנייה?״
 ״היה הוא בגולה, תמר יכולת להתגונן או להשיב מלחחה

 אך, ווה העיקר(לפתות בנוגע לנושא המאמר), רבים תירפו
 ומסרו נפשם על קידוש השם - הקריבו עצמם, ובלבד שלא

 לעבור על דתם - חילול השם, להיות גוי מומר.״
 יי ״מומר למה?״

 ״אנסו אותם לעבור על דתם, להיות נוצרים, ממשיכי דרכך
 בעטיים, מוות על קידוש השם נהיה למצווה.״

 ״ממשיכי דרכי תאמר? מסלפי דרכי! נוי אכזר. הן דרכי היא
 דרך התורה: המוסר, המהילה, השלום והאהבה.״ כך אמר באופ

 נחרן, ״ואילו דרכם - כך לפחות אני מבין מדבריך - היא דרך
 !הרצח, הפורענות והנקם, אם בכלל ראוי התואר ינקם' כלפי מ

 שלא עשה רע,״ המשיך ותהה.
 ״כך היא הייתה, אך מאז תל שינוי לטובה, אם כי אנטישמיות

 עדיין נותרה.״

 ההזדמנות שמחו לפרום בפניי את משנתם. אך בחברת
 חקריבים? אליהם אתה שולח אותי? מי יודע מה יעלה בנורלי

 ואם לא אני עצמי אוקרב? וזאת עוד בטרם באתי לעולם!״
 ״חפן אתה לכתוב מאמר על הקרבה? מה יועיל לך לשמוע
 עוד על כך מפיו של פילוסוף המנתח זאת מעומק הכורסה?

 קום! לך! ושמע מפי המקריבים עצמם.״
 ״ואל מי מהם אפנה? במי אפתח?״

 ״בחר לך אתה, ובלבד שמסעך יהיה מן הסוף אל ההתחלה.״
 ״כלומר?״

 ״מהמאוחר למוקדם.״
 כך חזרתי בזמן עד מעט לאחר הספירה, והלכתי קודם לפגוש
 בישו עצמו, ורק לאחריו באברהם. בגיגוד לאחרים, אליהם הגעתי
 בעודח בחיימ, אל הנוצרי הגעתי לאחר מותו, באיחור של שלוש
 שנים (עקב תקלה קטנה בחישוב הזמנים). אך הפלא ופלא,
 ממש נם - עדיין היה הוא עטוי בשר, כבהיותו בין החיים (אם
 כי נותרו עליו סימני עינויים). וכך הוא אמר, לאחר שהצגת

 עצמי כבן לעם הנבחר:

 אצל אבי הנצרות
 ״יהודי מאמין הייתי. גדלתי כילד בין ילדים, הייתי נער בין
 נערים וחייתי כאדם בין אנשים. אך אמור לי, מה שלום אחיי

 היהודים? העודם נרדפים על ידי הרוםאים?״
 ״היים אנו במדינה משלנו, מדינת היהודים, אך כבר אלפיים
 שנה אנו נרדפים על ידי הדת שייסדת והפצת בין הגויים. משיח

 היית להם, בן האלוהים.״
 ״הדת שייסדתי? האם היטב שמעתי? מעולם לא עלה בדעתי
 לייסד דת או אמונה הדשה, שלא לומר להפיצה בין הגויים,
 שככל הזכור לי היו עובדי אלילים. הטפתי לבית ישראל לעשות
 מעשים טובים ולחיות חיי תשובה, חוסריוח וחמלה. רק כך תגיע

 הגאולה.״
 ״וכלום לא ביטלת ממצוות התורה?״

 ״לא באתי לבטל אלא לקיים. עד כי ייכלו השמים והארן, א
 לשנות אף לא קוצו של יוד מן התורה. כדי שהגאולה תקרב יש

 למלא את כל הכתוב בתורה ובנביאים כמו שדרשו הפרושים
 :ויותר ממה שדרשו. רק מלין הייתי על אלה שבעיניהם חשובות
 המצוות המעשיות יוחר מן המוסריות, אבל חלילה מלבטל את
 הראשונות. יש לאחוז באלה ולא להגיה גם את אלה. אך אמור

 לי, האמנם נרדפו היהודים?״
 ״נרדפו, ועודם נרדפים, וזאת רק על שום יהדותם ועל שום
 שהרגוך, את םבשר הגאולה,״ עניתי לו, בהביני שאין הוא יודע

 מאום מאשר אירע לאחר מותו.
 ״הרגוני? היהודים? וכלום לא נצלבתי ועוניתי בידי הרומאים,
 וזאת כדרך שנצלבו מאות מאחיי היהודים? הוי פילאטוס, נציב



 ונקדשתי בתוך בני ישראלי. ומהו נקדשתי? - מסור עצמך וקדש
 שמי, זאת דרשו החכמים. למרות ששני אלה המושנים, ׳קדושת
 החיים' - כלומר ערכם העליון ושמירתם מכל משמר, ויקידוש
 השם׳ - כלומר הקרבת האדם את עצמו, ובלבד שלא יחלל את
 השם ולא ייהפך למומר - שניהם נראים כסותרים זה לזה
 ומוציאים זה את זה. לכן לכאורה יש מקום רק לאהד - הרי
 שבסוניה זו מעטו המתלוקות,״ כך עניתי, בזוכרי את כל אשר
 לימדני הרב, ועוד המשכתי: ״גם במקרא, ערך החיים וקדושתם
 הם ראשונים במעלה, אך הם מתבטלים לאדם שחילל את קודשיו.
 וכך פסק הרמב״ם ונם שנו וגמרו חכמי הסנהדרין, שעל כל
 מצוות התורה יעבור ואל ייהרנ, פרט לשלושה דברים: עבודה
 זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר העיקר אינו האמונה,
 ׳אלא המעשים, ועל כך יש למסור ולהקריב - קידוש השם הוא

 למעלה מן החיים.״

 ישבנו עוד שעה ארוכה, הוא שואל, מתעניין, מתייסר ואגוכי
 !עונה. ובסופו של המפנש נוכחתי כי באתי לשמוע על הקרבתו
 של זה האיש, המתקרא בפי רבים בן האלוהים, הקרבת האחד
 למען הרבים, ותתת זאת סיפרתי לו על הקרבתם של הרבים
 למען האתד, הוא האלוהים. עוד רבו בינינו השאלות והתהיות,
 ולא רק בהקרבה שבין האדם למקום, אלא בין האדם לאחרים.
 אביא רק מקצת מהדברים (ואשמת אם תשובות, אפילו לתלק
 מהן, יינתנו בניליון זה, ביתר המאמרים). תהינו מתי תייב היתיד
 להקריב עצמו להצלת הרבים, ולהפך - האם יש מצבים בהם
 יסכנו את עצמם הרבים, ובלבד שלא למסור אדם יתיד - אפילו
 לא לשם הצלת הרבים(כפי שפסק הרמב״ם: ׳ובלבד שלא למסור
 אף לא נפש יהודי אחד לגויים׳), ואם שניים בסכנה ורק האחד
 יוכל להינצל - האם להציל אותי או את האחר? האם בכלל
 מותר לאדם להקריב חייו למען האחר? שמא ייתשב הוא
 כמתאבד? אישה המתקשה ללדת - יולידו את בנה או קודמים
 הם תייה? כשפלוני מקריב למען אלמוני, כלום אלמוני נותר
 מתויב לפלוני? ובכלל, האם מידת ההקרבה היא לפי הכוונה או
 לפי מבחן התוצאה? עוד סיפרתי לו על מלחמות ישראל בעת
 החדשה ועל מסירותם של כותות הביטחון וההצלה, ועל חוקים
 שחוקקה הכנסת ובהם חובת הצלת אדם הנתון בסכנה, ועוד
 כהנה וכהנה, ונם על הא ועל דא. קודם שנפרדנו סיפרתי לו
 לישו על אתד הגויים, אשר באלה הימים הוציא לאקרנים סרט

 על צליבתו, ושוב היהודים אשמים.

 ״מחזיר הוא אותנו לימים אפלים, בועט בניסיונות הפיוס
 שנעשו בשני הדורות האתרונים,״ אמרתי.

 ״לא למדו דבר,״ נאגח, והתפוגנ בתוך ענן לבן וצת.
 עוד אני מעכל את כל אשר אירע, והנה מצאתי עצמי חוזר
 אחורה עוד כאלפיים שנה, לאברהם, ראש וראשון למאמינים
 ואבי האומה. כעת אוכל לבחון מקרוב את סיפור העקדה, אשר

 ״המשך אפוא בסיפורי ההקרבה. נלה לי הכול, אל תחסיו|
 דבר,״ ביקש ישו, כולו נסער.

 "בהקרבה של אדם יתיד, אם היא יוצאת דופן או שלתוצאתה
 השפעה על רבים, הרי שזכר המקריב וסיפור הקרבתו נותרים
 חקוקים, לעתים לעולמי עולמים. לעומת זאת, בהקרבה של
 רבים, היחידים נותרים ברובם עלומים - משתיירים רק
 המקומות, התאריכים והמספרים, וזאת אף אם הקרבתו של כל
 אחד ואחד מהם, שנותר אלמוני, אינה נופלת משל זה אשר

 שמו נותר לעולמים.״
 ״וכמה רבים? מהם המקומות? באילו זמנים?״ שאל.

U ״רבים מספור. נם המקומות, נם הזמנים ויותר מכך 
 המספרים. חלקם נותרו בלב העם חקוקים. החל בהרוגי המלכות
- בימי שלטון הרומאים, שהיו ועודם מופת, ורוחם עמדה לגגד
 נרדפי הדורות הבאים - אלו שעל שפתיהם הייתה קריאת ישמע׳
 עת הומתו מות עינויים. כאן מדלג אני על אלף שנה ממותך, אל
 מועד בו הנצרות, דתם של המתיימרים להיות ממשיכך פרחה,
 או אז נם חודשו מעשי ההקרבה, של יחידים ושל קהילה, אלו
 שבשרם נסרק ונופם נשרף תוך אמירת ישמע׳ - הקריבו נפשם,
 שתיוותר זכה וברה, ובלבד שלא ימירו את דתם, ואלו שזימנו
 לעצמם סכין כשרה ובירכו יעל השחיטה׳(יחד עם כל המשפחה),
 ובלבד שלא ליפול בידי הנוצרים, לתלל את השם ולעבור לדתך.
 מסעי הצלב, נזרות, פרעות, רדיפות, אינקוויזיציה, עלילות דם,
 נירושים, ושוב מרות, ועוד פרעות, ושוב רדיפות. בני מזל היו
 אלה שבתלקם נפלו רק מנבלות והשפלות. אלפי שפטים,
 פורענויות, עשרות ריבוא של יהודים שנשרפו, נטבחו, או ׳רק י
̂צונו. כך כמעט אלף שנה. ואם לא היה די באלו שנטבחו בשם  
 הדת, או יותר נכון לומר בשמך אתה, הנה, זה לא מכבר-קם לו
 נוי אשר רצח בנו שש מאות רבבה, ובלא שהייתה אפשרות
 לבחור בשמד ובלי סיכוי להצלה: די אם דם יהודי זורם בעורקיו,

 אף אם מומר היה. קורבנות בעל כורחם היו. האם תאבה לשמוע
 עוד? המבין אתה מהו קורבן ומהי הקרבה?״

 ״די לי, די בזאת. אילו הייתי שם, גם אנוכי לא הייתי נגאל.
 כיצד וה יכנוני משית אם בעקבותיי רק רבו זוועות האדם? אלי
 אלי - למה זה שבקתנו ואין מושיע? האם לא די באלו ההקרבות?
 כלום לא למד האדם לא להרוג באחרים - ולא לעבור על עשרת
 הדברות? אך אמור לי, כלום אין דתנו מצווה על קדושת החיים?
 האין הם עומדים מעל לכל יתר הדברים? וכלום לא ניתנו המצוות
 למען יאשר יעשה אותו האדם וחי בהם׳? ולא נאמר ׳ונשמרתם
 מאוד לנפשותיכם'? והאין פיקוח נפש דוחה כל מצווה?״ שאל,

 חיוור מכל אשר שמע, כמעט נוטה למות שוב בדאבה.
 "אכן, ׳ובחרת בתיים', זאת בפירוש נאמר, אך עת רבו
 הפרעות, נם מצוות קידוש השם הוכרזה כאחת מהתשובות
 במצוות, שהרי האל עצמו אמר: ׳ולא תחללו את שם קודשי



 הקורה. כך המשכנו ללכת יחדיו, ואין פוצה פה.
 עם בוא הליל, עת נמ החמור ישן ונותרנו ערים רק אנוכ

 ואברהם, העזתי ושאלתיו בהיסוס, מתוך תקווה להניאו מאשר
 הוא עומד לעשות(שכן בהיותי עמם בזמן ההוא, צופה בדברים
 בהתרתשותם, הריני כחי אותם, והידיעה מה יהא סופם

 התעממה ואיבדה מוודאותה):
 "ואולי טעות בידך?״

 הוא שתק. דומה היה כי מבין הוא שיודע אני את מגמותיו
 !האם יודע הוא מי אני ומנין אני בא?

 ״זהו צו האל,״ אמר לאתר שתיקה ארוכה.
 ״זו אך ורק פרשנוח שלך לקול פנימי העולה מתוכך. המבי
 !אתה את אשר אתה עומד לעשות? אולי קול השטן הוא? או
 שמא סתם שיגיונות? וכיצד זה יצווה האל דבר כהאכזר לעשות?״

 ונימת תוכחה בקולי עלתה.
 ״זו פרשנות שגויה שלך למצב אמתי ומוחלט. זהו קול פנימ
 הבא מן השן ואין משגה בו. זאת לא תוכל לעולם להבין. כרבים
 !אתרים, גם אתה שוגה בסברה שההתגלוח היא עגיין שכלי, אך

 לא כך הוא,״ השיב.
 ״אלא?״

 ״לאל יש את דרכיו לומר את דברו לנבתריו, ובצו האלוהי אי
 כל מקום לא לתבונה, לא לשיקול הדעת ולא לבחירה. זהו ציוו

 מוחלט: נעשה ונשמע.״
 ״מה רבות הן זוועות האנוש שנעשו, ועדיין נעשות, בשם

 הציווי האלוהי אשר אנשים דימו לעצמם,״ השבתי.
 ״ומה מעטים הם אנשי האמת אשר בתר הוא בם להביא את

 דברו לאדם,״ ענה.
 "כמה זוועות היו נמנעות לו בני האדם היו יודעים להבחין ב

 אנשי האמת לאנשי הכזב, המלאים ברהב, ואשר במיומנות
 ובגנבת הדעת הופכים שקר לאמת ואמת לכזב, חלקם במזיד
 וחלקם מתוך הונאה עצמית - שומעים בתוכם את קול השטן

 ויחשבוהו לקול האלוהים,״ הוספתי על דבריו.
 ״אכן, ובזאת נלחם אני כל ימיי. קורבן גדול הקרבתי ועוד
 אקריב. את ארצי ומולדתי עזבתי למען יכירו הכול באל האחד
 ולמען אוכל להנתיל את דברו לעולם. בדד אנוכי ניצב, לבד מול

 כולם.״
 ״זאת יודע אני. וגם נלתם אתה כדי לעקור מן היסוד אח
 םנהגיהם, עבודת אלילים והקרבת קורבנות אדם,״ אמרתי,

 תושש חחגובה.
 "לכם לא נותר אלא לבוז לאנשי השקר וץלכת אחרי אנש

 האמת,״ ענה לאחר היסוס קל, בלא להתייחס לאמירתי.
 ״אך כיצד נבחין ביניהם?״

 ״זה חלק מן הטרגדיה האנושית.״
 התפלאתי פליאה רבה על שמכיר הוא מילה יוונית זו,

 הייתה לדגם לאלו שקידשו את השם במותם.

 אצל אבי האומה
 לא אלאה אתכם כיצד זה שמתי נפשי בכפי והסתננתי בחשכת
 הליל לאוהלו, והייתי מחופש כאחד מנעריו, סיכון שבמחשבה
 שלאחר מעשה היה אווילי מאין כמוהו, ובעבור מה? בעבור
 מאמר שאפילו אינני מקבל בעבורו תשלום או תמורה? אכן
 לפעמים אנו מחליטים החלטות תמוהות, לא רציונליות, הגורמות
 לנו לבצע פעולות אשר למביט מבחון דומה כי נעשו מתוך
 הקרבה. כאן התחלתי להרהר ביני לבין עצמי מה בין סיכון לבין
 1הקרבה. האם כל מעשה שנעשה מחוך סיכון טומן בחובו נם

 הקרבה? מה חבל שידידי הפילוסוף אינו בנמצא לצדי לסייע בזו
 הסוגיה. וכך, בעודי מפליג במתשבות אלו באמצע ליל ירח של
 כגען הקדומה, דומה היה כי שמעתי מתוך האוהל קול האומר
 ׳הנגי׳. אכן שמעתי את קולו של אברהם, אך מלבדו לא ראית
 איש ולא שחעתי דבר נוסף. הטיתי היטב את אוזני, אך דממה

 האם מחוך החלום ענה? השכם בבוקר חבש אברהם את חמורו,!
 לקחני יחד עם עוד אחד מנעריו, אחז בידו של יצחק בנו ויצאנו
 לדרך. כך צעדנו במשך יומיים - הולכים ביום וישנים בליל.

 ביש השני לאחר שתיקה שהחלה מאז צאתנו, שאל יצחק:
 ״מדוע זה נלכה כה רחוק?״

 "לארץ המוריה דרכנו,״ ענה האב, ״שם אלוהים יראה לנו את
 המקום לעולה.״

 ״הסבר לי, אבא, על מושג הקורבן.״
 פתח אברהם ואמר: ״בעוד ארבע מאות שנה יקום נביא לה

 אשר ייתן לזרענו את התורה, ובה גם יהיו דיני הקורבן, אך כבר
 נגלה לי חלק מהלכות התורה הזו, בה נזכה אנו להיות לזיכרון
 עולם,״ וכך המשיך: ״קורבן הוא מלשון להקריב, לתח משלך.
 זהו מנהג עתיק יומין. מקורו בעובדי האלילים (אך אותם לא
 אזכיר). רבות הן הסיבות להקרבת קורבן לאלוה האחד: אלין
 להתקרב, עליו להשפיע, להודיה, להתעלות, להיטהר ולהתקדש^
 לכפר על חטאי האדם שנעשו בשגגה, ואף למען ירחקו הדורות

 הבאים מעבודת האלילים.״
 ״ואיזה סוג קורבן מגיש אתה?״ המשיך יצחק ושאל.

 ״שונה. זהו קורבן מתוך הכרח,״ ענה אברהם ופניו היו חסר]
 מבע וצבע, אף פחות חשל אביו תרח. לפתע קפץ יצחק כנשוך

 הנחש, וקרא:
 ״אבי!״

 ״הנני בני.״

 ״הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה?״
 ״אלוהים יראה לו השה לעולה, בני.״

 שתיקה. מכאן ואילך יצחק את פיו לא פצה. תהיתי אם שותק
 הוא מתוך חוסר עניין בנעשה, או מתוך שמבין הוא היטב את



 שכמדומני טרם נוצרה. בראותי כי בדרך זו
 לא אוכל למנוע את אשר עתיד להתרחש,
 בהביטי אל פני יצחק הישן את שנתו, שנת
 ער אשר אינו יודע כי עומד הוא להיות
 וקרב כקורבן, ועוד מידי אביו העקשן,

 יסיתי כיוון אמר:
 ״הן אתה עצמך העזת ופנית בדין ובדברים
 אל האלוהים, בבואו לכלות את אנשי סדום
 הרשעים, וכסוחר מיומן הורדת אט אט את
 המתיר מתמישים צדיקים, והיה כי ימצאון,

 לארבעים ותמישה, לארבעים, לשלושים,
 ועד לעשרה. ועוד העות לשואלו ׳השופט
 כל הארן לא יעשה משפט?׳ כל זאת העזת
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 כלום אינך מבין שאם יש כאן קורבן הוא אני? עקור אני! ועל יד
 האלוהים, אך אין עליו בלבי ואיני מלין.״

 כך התפרןי אברהם, ובפעם הראשונה איבד משלוותו. דומה
 בי הבתנתי בלתלותית המבצבצת על לחיו, דמעה בפניו של אדם
 זה מכבר עבר את המאה, אך קורנים היו בזיו השכינה, ובתוכם
 יניים בוהקות וחדורות אמונה. בפעם הראשונה הבנתי את
 מתחולל בקרבו וחשתי את הצער המהלך לפניו, ואם בתחילה
 ראיתיו כמעט כרוצח, הרי שמתחיל אני להבין כי עד אני למעמד
 בו מתבהרת לי משמעות עמוקה של המונח הקרבה. כמעט
 ואמרתי נואש מניסיונותיי, אך בכל זאת העזתי ושאלתי, כמעט

 בפעם האחרונה:
 ״והאלוהים, כלום לא יקים את דברו? הן זוהי הבטחתו, כיצד

 זה יפר את בריתו?״
 ״אשר הוא יחליט ועזור - כך יהיה. ואני, את פי אנצור.״

 באומרו זאת, חשתי כמתעורר מחלום, שכן שכחתי לנמר

 ולא תפתח פה בעבור בנך יחידך אשר
 אהבת?״

 ״יקשה עליך להבין, אך קיים הבדל, ונם
 אם הוא נשמע עדין, הוא העושה את המצב
 לסופי - בלתי הפיך. אם נדמה כי שם
 קראתי תער אל מול הצדק האלוהי, לא כך
 הוא ואנא, נסה להבין. האל, בפנותו אליי,
 לא אמר לי כי כבר נזר להשמידם. באומרו
 ארדה נא ואראה הכצעקתה׳, הרי שניתן לי
 פתחון הפה להתפלל בעבורם. שם, בסדום,
 הצדק הארצי היה הנושא, ואילו כאן -
 הציווי המותלט, ואין לי לא פתתון פה
 להתדיין אל מול האל, לא פתח לערער ולא

 כל אפשרות להימלט או להתחרט.״
 ״נם לא בעבור בנך?״

 ״נם לא בעבורו,״ ענה והשפיל מבטו.
 ״ואולי טעות בידך?״ ניסיתי שוב.

 ״תמיד יהיו אנשי כזב, שכל הווייתם היא סילוף, זיוף ורהב.
 אך אם תבחן זאת היטב, היו אלו אנשים שעשו למען ממונם,

 כבודם וביתם. הקריבו את האחרים ולא מעצמם.״

 ״ואתה? מה אתה עושה? כלום אין אתה מקריב את האחר?
 פבה נא אפוא אל האל ואמור לו שמוכן אתה להקריב עצמך

 תחת בנך.״
 ״שוב, אינך מבין ולא כלום בציווי המוחלט. לו אך יכולת

 להחליפו הייתי עושה זאת בשמתה, ומיד! הן את עצמי ובשרי]
 מקריב כאן אני. בני האהוב, זה ששבעים שנה ציפינו לו שרה
 ואני, זה שממנו הבטית לי האל כי הרבה ירבה את זרעי, זה
 שלבניו ולבני בניו ייתן את כל הארץ הזאת לאחוזת עולם. נדרש!
 אני לוותר על כל ההבטחות, על ייעודי, על כל אשר עשיתי עד
 כה החל מהיענותי לציווי ילך לך׳ הקודם ועד ל־ילך לך' תמכתי.



 נפש אברהם, ותיאנק.
 ״ממממממממממם,״ כך דימיתי כי השיב ההד מן ההרים.
 ועוד יכולתי לראות את הזעקה ״למההההההה?״ הבוקעת מלם

 אברהם, אך אל פיו אינה מגיעה. והמאכלת קרבה.
 ״מההההההה?״ דומה היה לי כי זאת ענתה בת הקול בשאלה.
 ״אלווווווווו ,״ שוב דימיתי את נפש אברהם בזעקת שבר,

 והמאכלת לצוואר מתקרבת.
 ״לווווווווו !!!״ השיב הקול בפקודה.

 ״אלווווווווו , ,״ ראיתי בבירור את נפש אברהם הדואבת.
 ״לאאאאאא !!!׳׳ ציווה שוב הקול.

 ״לא?״ שאל אברהם בתמיהה וקפא על מקומו, והמאכלת עוד
 םעט ועשתה שרימה.

 "לא!״ חזר הקול, אותו שמעו בבירור גם האיל, גם אנוכי,

 את מטרת בואי: לבחון את מושג ההקרבה. תחת זאת חוצא אני
 את עצמי מנסה להניאו ממעשיו, אשר כנראה מנוי וגמור עמו

 לעשותם, ורק המשכתי ושאלתי באחרונה:
 ״ונירא שמים, האם מתוך פחד עושה אתה את דברו?״

 ״זו יראת ה׳ שאין לה ולא כלום עם החשש ואין בה מן הפחד.
 כל שנותר לי הוא להמשיך בעבודת השם ללא תנאי, ולא לשם
 תועלת או שכר. אינני עובד את האל למעני, אברהם. אינני ירא
 חעונש שהאל יטיל עליי אם לא אעשה כדברו(והוא כלל לא
 איים עליי בעונשו). וכלום במה כבר אוכל להיענש אחר כך?
 שהאל ייטול את חיי? הסבור אתה שאהיה חפן חיים ללא יצחק?
 זו יראה שאיננה באה מתוך אימה, אלא מתוך הבנה עמוקה לא
 רק של מעמדי מלפני האלוהים, אלא במובן מסוים של האלוהים
 עצמו. אין לה ולא כלום עם יראת עבד את אדוניו, הנתין את

 וכל מי שאת ספר בראשית קרא ומעט דרור לדמיונו נתן.
 "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי

 כי ירא אלוהים אתה ולא חשכת את בנך יתידך ממני.״
 ואביט סביב, והגה גם אברהם גם יצחק התפוגגו בתוך ענן
 לבן וצת. ורק האיל שם נותר, עדות לכך שהכול סיפרתי, לא

 התסרתי דבר.
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 מלכו, או ציות חייל למפקדו.״
 שתקתי. כנראה אפילו מסע בזמן אין בכוחו לשנות את פני
 ההיסטוריה. מה שהיה הוא שיהיה. אבל המקריבימ כן שינו פני
 דברים והותירו חותם רוחני, הרהרתי. עוד הוספתי להרהר שאני
 חתחיל להבין את המושגים ׳אהבת השם׳ ו׳אמונה לשמה׳, ומהי
 הקרבה מתוך אמוגה זו. דומה גם כי הבגתי את אשר לא הצלחתי
 להבין עד עתה, אף לא בשיחתי עם שכני הפילוסוף, שהשימוש
 היומיומי שהרוב עושים במושג ההקרבה מכוון להחלפתו של
 איגטרס אחד באתר, יהיה זה ערך או תועלת, ואילו כאן, בצו
 העקדה, אין כל תועלת אלא ביטול כל הבטתות העתיד. הערך
 היחידי הוא היענות לצו האלוהי. עם שתר פנה אליגו אברהם

 ואמר:
 ״שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נשתתוור

 ונחזור.״
 וכך לקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ובידו
 לקח את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יתדיו. ותגבר עליי
 סקרנותי עד כי לא יכולתי אלא למלא את דרישתה, ואתגנב

 בחשאי אחריהם כדי לבדוק אם אשר אירע אכן אירע ככתוב.
 ״שב לך פה עם החמור!״ פקדתי על הנער שעמנו, ״ונוח עד
 אשתחווה ואחזור.״ ואלך חרש אחריהם, ואראה והגה הגיעו עד
 הר החוריה בואכה ירושלים, ושם בנה אברהם את המזבח, ויערוך
 את העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל
 לעצים. והנה, בהביטי אל פני אברהמ, דומה היה כי ראיתיו
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 היד, ותנף את המאכלת.
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